Otevřený dopis KRD OFS Vyškov všem oddílům
Vážení funkcionáři,
Podzimní část SR 21/22 nám začíná a je dobrý čas si vyhodnotit některé aspekty práce KRD
OFS Vyškov. Nemá smysl vám opakovat slova, která slyšíte již několik let na každém losovacím aktivu
a VH OFS Vyškov o tom, že se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem rozhodčích. Je však třeba si
zodpovědně říci, jak tento problém řešit!
KR disponuje třiceti-pěti rozhodčími, ze kterých někteří nemohou být z pracovních a jiných
důvodů delegováni tak, jak by si KRD přála. Omezením je částečně i věk některých pánů, kteří také již
neodřídí několik utkání za kolo. Je však třeba těmto lidem poděkovat a přát si, aby měli chuť
v činnosti pokračovat. Díky náborové kampani FAČR se nám podařilo získat tři rozhodčí, to je ale po
delší době slabá náplast pro OFS Vyškov.
Jednou z důležitých činností a náplně práce komise, je vzdělávání rozhodčích. Pravidelně
zveme své zkušenější kolegy a naše nováčky na výchovné programy, které mají pozitivní vliv na jejich
práci. Dochází tím i ke zkvalitnění řízení utkání.
Každý víkend se na okrese odehraje až 50 utkání, kam KR deleguje naše rozhodčí.
Dlouhodobý trend je posílat na utkání OP celou trojici, což se nám většinou podaří, pak jsou tu utkání
o postup a sestup, kam také posíláme kompletní složení, někdy i za pomoci jiného OFS, či pomoci
kolegů z JmKFS. Většina utkání se odehrává v „hlavní čas“ a to jsou riziková místa, kde má KRD
problém doplňovat rozhodčí především na mládež. Taková utkání pak řídí tzv. „Laici“, kterým chce
naše komise poděkovat, protože na sebe tito lidé berou odpovědnost za řízení utkání a současně na
svá bedra vkládají jistou spoluodpovědnost při výchově mládeže. Každé dítě ve věku 8-15 let vnímá
rozhodčího, jako člověka slušného, znalého a odpovědného! Tito „laici“ však svou ochotu ztráty
volného času nemají kompenzovanou odměnou, která činí v kategorii žáků 250Kč.
KRD si je jistá, že v případě výpadku i sebemenšího počtu rozhodčích, nebude schopná
delegovat na mládežnická utkání rozhodčího. Žádáme proto kluby, aby ze svých řad nominovali
osoby, které mají vztah k fotbalu a chuť podílet se na výchově mládeže v roli rozhodčího nebo
asistenta rozhodčího v rámci utkání mužů. Takového zájemce naše komise individuálně proškolí,
poskytne mu metodiku, přístup do IS a hlavně jej zařadí na listinu rozhodčích OFS tak, aby měl nárok
na odměnu. Je třeba si uvědomit, že neřešíme příčinu, ale následek krize spojené s nedostatkem
rozhodčích! Faktem zůstává skutečnost, že budete nuceni tato utkání řídit sami, kdy jako asistenti na
třetích a čtvrtých třídách již mnoho let vaši členové klubů působí! KRD vám toto umožní se školením,
metodikou a odměnou pro případného zájemce. Vše bude individuální, na domluvě a bez náročnosti
na vybavení.
Věřte, že opravdu nechceme tímto otevřeným dopisem strašit kluby nebo na ně vytvářet
nátlak. Jde nám jen o nápravu situace, kdy vlivem nedostatku rozhodčích, za který nemůže nikdo,
utkání řídí mnohdy životem zkušení a poctivý lidé, kteří si za tuto práci zaslouží odměnu a ta sem jim
v současnosti nedostává. My v komisi tyto lidi rádi uvidíme a budeme s nimi pracovat bez ohledu na
to, zda chtějí jako rozhodčí dělat kariéru nebo chtějí jen přispět svým umem fotbalu.
Děkujeme za pochopení a přejeme v této těžké době všem hodně zdravý a pohody, KR OFS
Vyškov
Vyškov dne 5. 8. 2021
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